JÄSENTIEDOTE 3/2011
VEHREÄÄ KESÄN ALKUA PUUTARHASEURALAISILLE!
Kevät on vihdoin alkanut täysillä, ja puut vihertävät kauneimmillaan. Suuri voimankoetuksemme Markki Lakeus Kukkii –puutarhamessut järjestettiin siis 16.- 17.4. Seinäjoen
Areenassa. Kiitos kaikille osallistuneille ja tervetuloa talkoomatkalle pääkaupunkiseudulle
puutarhaseurojen vuosittaiseen tapaamiseen ja muihin kohteisiin 20.- 21.8! Ilmoittaudu
vaikka heti – lisätietoja alempana.
Puheenjohtajalta
Erittäin suuret kiitokset teille, jotka olitte järjestämässä onnistunutta puutarhamessua ja
-näyttelyä. Meille ojennettiin ensimmäinen palkinto ’Paras osasto’ –kilpailussa Lakeus Kukkii
–näyttelyalueen koristeluista! Olkaamme ylpeitä siitä.
’Bongaa puutarha, avaa portti puutarhaan’ on kuluvan vuoden teema. Puutarhapäivänä
20.8. tätä tapahtumaa aloitetaan julistamaan. Tapahtumassa on tarkoitus että kaikkialla
Pohjoismaissa 10.000 puutarha avautuu vierailijoille 19.8.2012.
Tänä vuonna 2011 on ilmoittautumisen aika – lokakuun loppuun mennessä. Kaikki, jotka
haluavat avata puutarhan portin, ovat mukana tässä tapahtumassa. Lisätietoa saat
www.puutarhaliitto.fi tai pyydä esite seuramme hallituksen jäseniltä. Rohkeasti mukaan!
PUUTARHAMATKAT 2011
Puutarhaseura järjestää taas reissuja kotimaassa ja ulkomaille. Matkamme löytyvät myös
nettisivuiltamme ep-puutarhaseura.fi kohdasta ’opintomatkat’.
Ilmoittautuneille tulee tarkempi ohjelma lähempänä lähtöä postitse/sähköpostilla.
Etelä-Ruotsi ja Kööpenhaminan matka ke 13.- su 17.7.2011
Matkasuunnitelma kehittyy koko ajan, mutta tässä pääkohdat:
― Ke lähtö Lapua-Seinäjoki-Turku, sopivin pysähdyksin matkan aikana. Yöpyminen
laivassa.
― Matkallemme mukaan lähtevä Aarno Kasvi on lupautunut keventämään pitkää bussimatkaamme jutustelullaan kasveista ja kokemuksistaan Ruotsissa asumisensa ajoilta.
Lisäksi hän toimii eri kohteissamme kasvi-asiantuntijana tarpeen mukaan.
― Aamiainen. Bussilla etelään päin Grännan kautta, jonka matkailuvaltti on punaraitaiset
polkagris-karkit. Lounas/kahvimahdollisuus omakustanteisesti.
― Helsingborgissa Sofieron kuninkaallinen linna näyttävine puutarhoineen (valittu
Euroopan kauneimmaksi puistoksi 2010) on kohteemme vielä illalla. Yöpyminen
Malmössä. Iltakävelyllä Malmössä löytyy paljon puutarhakohteita mm. Slottsträdgården
luomupuutarhaviljelyesimerkkipuisto – tuttu Puutarhaperjantai-ohjelmasta! Myös
Slottsparken ja Bo01-asuntomessualue ekologisine vesiaiheineen ja
rakenneratkaisuineen sekä Turning Torso (kierteinen tornitalo) ovat tutustumisen
arvoisia.
― Seuraavan aamun kohde on Cedergrenin maineikas taimisto, jonka pääartikkeleita
ovat vanhan ajan ruusut sekä erilaiset kärhöt, satoja eri lajikkeita. Juutinrauman ylitys
lautalla; tavoitteena jokin taimistokohdekäynti tai yksityispuutarha Tanskan puolella
ennen Kööpenhaminaan tuloa.
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― Kööpenhaminan kasvitieteellinen puutarha, sekä kävellen tutustuen useisiin pieniin
mutta runsaasti kasvitettuihin kaupungin puistoihin. Kaikki on Kööpenhaminassa
muutaman kilometrin sisällä ja liikenne on vähäistä (paitsi polkupyöräliikenne).
Yleisiä ja tosi siistejä vessoja löytää pitkin kaupunkia aina tarvittaessa, ja pientä
purtavaa saa pikkuisista leipomoista tai nakkikioskeilta. Myös kauppakatu Ströget ja
Nyhavnin merimieskuppilat kannattaa katsastaa. Pyrimme järjestämään yhteisen
ruokapaikan Tanskan puolella TAI ilta-ruokailu Malmössa Juutinrauman sillan kautta
paluun jälkeen.
― Lauantaina alkaa paluu Tukholmaa kohden. Matkan varrella vierailemme
yksityispuutarhassa Värnamossa, jossa tutustumme Bernt Gustafssonin yksityispihaan
useine tuhansine lajikkeineen, mm. rodoja ja magnolioita. Jos jää aikaa,
pyörähdämme Tukholman lähellä jossain puutarhakohteessa.
― Yhteinen illallinen laivassa matkalla Turkuun.
― Hinta-arvio 480 e, sisältää yöpymiset, bussimatkat, laivamatkat ja 1 suunnitellun
ruokailun päivittäin. Lopullinen matkaohjelma tulee ilmoittautuneille sähköpostilla tai
tavallisella postilla.
― Paikkoja on vielä jäljellä - ILMOITTAUDU HETI - viimeistään 6.6.2011. Suuremmalla
ryhmällä saamme matkan edullisemmin kuin pienemmällä!
Maakuntakierros lauantai 30.7.2011
― Taimistokierros Ahosen taimisto, Karstula – Hirvelän Taimisto, Töysä – Keskisen
kauppakeskus, Tuuri. Tuurissa suunnitteluhortonomi Markus Siirilä esittelee rakentamansa
Vesa Keskisen ’linnanpuutarhan’. Omakustanteinen kahvi/lounas ja mahdollisuus
ostoksiin.
― Ilmoittaudu 1.7.2011 mennessä: Anna Wahlberg , sihteeri@ep-puutarhaseura.fi tai 045 1120
494 (voit myös jättää viestin).
Talkoomatka Espoo ja Helsinki lauantai-sunnuntai 20.- 21.8.2011
― Kohteenamme on Marketanpuisto Espoossa sekä Helsingin Yliopiston kasvitieteellinen
puutarha Kumpulassa. Paluumatkalla käynti Järvenpään Pihapalvelussa Haarajoella.
― Puutarhaliiton jäsenyhdistysten toimintapäivä järjestetään Marketanpuistossa
lauantaina 20.8.2011. Yhteinen ohjelma alkaa klo 12 ja tapahtuma kestää arviolta klo
15 asti.
― Ilmoittaudu 1.7.2011 mennessä: Anna Wahlberg , sihteeri@ep-puutarhaseura.fi tai 045 1120
494 (voit myös jättää viestin).

TERVEISIN
Anna Wahlberg, 045 1120 494 sihteeri@ep-puutarhaseura.fi anna.wahlberg@seinajoki.fi
Ilmoittautumiset, tiedustelut ja jäsenasiat

P.S.
Jäsensihteerin terveiset
1. Muistathan, että puutarhaseuran jäsenmaksu oikeuttaa saamaan Kotipuutarhalehden vuoden kestotilauksen 15 € alennuksella (norm. 59,00 /vuosi). Ota yhteyttä
jäsensihteeriin saadaksesi alennuskupongin. Kotipuutarha.fi -tilaajapalveluun. (linkki
toimii vain sähköpostikirjeessä).
2. Meille tulee edelleen joitakin jäsenmaksuja suoraan pankkiin, joiden henkilöiden
yhteystietoja meillä ei ole olemassakaan, ja näin jäsenposti jää lähettämättä.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry.
www.ep-puutarhaseura.fi
Jäsensihteeri Anna Wahlberg, anna.wahlberg@seinajoki.fi 045 1120 494
Pankkiyhteys: 541901-450810 viite:123
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

